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Inleiding 

 

Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van Tandartsenpraktijk R.C.M.van Gorp//Fram bv 

Tandartspraktijk. Binnen onze praktijk wordt hard gewerkt aan het leveren van kwalitatief 

hoogwaardige tandheelkundige zorg. Met dit kwaliteitsjaarverslag maken we deze inspanningen 

voor alle belanghebbenden inzichtelijk. 

In het hoofdstuk ‘Missie en visie’ geven we inzicht in wat wij als praktijk willen betekenen 

voor onze patiënten. De visie geeft aan hoe we dit willen bereiken aan de hand van de kwaliteit van 

onze praktijk en de zorgverleners die er werkzaam zijn. Vervolgens vertalen we dit door naar 

concrete doelstellingen. We geven een beschrijving van onze doelgroep en onze producten. 

Gevolgd door een beschrijving van ons kwaliteitsbeleid. Een beschrijving van de samenstelling 

van ons team maakt hier vanzelfsprekend onderdeel van uit. Op basis van de borging van ons 

beleid geven we een evaluatie van de afgelopen periode. Uitkomsten van deze evaluatie vertalen 

we vervolgens in concrete doelstellingen voor het komende jaar. 

Vandaag de dag is kwaliteit onlosmakelijk verbonden met transparantie. Heldere informatie 

en voorlichting geeft de patiënt meer regie over zijn of haar mondzorg. Daarom staat deze 

transparantie centraal in onze aanpak en hoe wij onze tandheelkundige zorg vormgeven.  

Ons kwaliteitsjaarverslag geeft daarom ook een uitgebreid beeld van hoe wij de praktijk en 

de kwaliteit hebben georganiseerd en is beschikbaar voor iedereen die daarin, met reden, is 

geïnteresseerd. 

 

De praktijk is ervan overtuigd dat onze patiënten het meeste baat hebben bij een lange 

termijn samenwerking die gericht is op een gezond gebit waar de patiënt met een goede verzorging 

een leven lang plezier van kan hebben. Dit alles tegen een redelijke prijs. 

Graag willen wij iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft geholpen om ons 

kwaliteitsbeleid aan te scherpen. Onze patiënten nodigen wij van harte uit om ons te blijven 

benaderen met opmerkingen, vragen en hun eventuele klachten of meer positieve bemerkingen. 

Met deze signalen kunnen wij in de toekomst wellicht onze patiëntengroep nog beter van dienst 

zijn. 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 
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1. Missie en visie  
Missie van de praktijk 

Het leveren van: 

1.Patiëntgerichte zorg. 

- De zorg wordt volledig afgestemd op de patiënt en zijn/haar gebit. 

-De zorg is toegesneden op de wensen van de patiënt en de mondgezondheid op de langere 

termijn. 

-De behandelaar verplaatst zich in de patiënt, ook als hij of zij een speciale benadering 

nodig heeft (bijvoorbeeld bij angst voor de tandarts). 

-De patiënt krijgt alle aandacht en informatie en kan snel terecht. 

-Er is een laagdrempelige en effectieve klachtenregeling. Er wordt naar gestreefd om 

klachten snel op te lossen. 

2.Kwalitatieve tandheelkundige zorg. 

-Iedere in de praktijk werkzame tandarts is BIG-geregistreerd, is actief ingeschreven in het 

KRT-register en voldoet aan de wettelijke opleidingseisen (o.a.röntgenologie KEW-

Dossier). 

-De tandartsen nemen deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals interne 

nascholingscursussen en deze activiteiten worden geregistreerd in de beschikbare openbare 

kwaliteitsregisters. 

-Behandelingen worden uitgevoerd naar de nieuwste inzichten en met moderne apparatuur, 

waar mogelijk op basis van “evidence based”protocollen en richtlijnen. 

 -Het patiëntendossier en behandelplan vormen de basis van de samenwerking tussen de            

 patiënt en zorgverlener. Vanuit de lange termijn visie van de praktijk op behandelingen 

 bieden wij patiënten bij voorkeur meerdere keuzes en opties aan. 

3.Verantwoorde zorg. 

 -De zorg wordt op een veilige manier verleend, in een hygiënische omgeving. 

 -De praktijk houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. 

 -De praktijk volgt standaarden, richtlijnen en protocollen die gebaseerd zijn op de in de 

 beroepsgroep gehanteerde richtlijnen en protocollen. 

 -Ondersteunende materialen, als checklists en protocolhandboeken, bieden in de dagelijkse 

 praktijk houvast aan de medewerkers. 

 -De praktijk legt verantwoording af via een kwaliteitsjaarverslag. 

-Het gebit is een essentieel onderdeel van de lichamelijke gezondheid van de “Tilburgse” 

bevolking. 

-Een gebit moet het leven van een patiënt verrijken, gebitscomfort is een  onderdeel van iemand 

zijn levensgeluk. 

-Wij leveren tandheelkundige diensten die er op gericht zijn om efficiënt en tegen een redelijke 

kostprijs een goed functionerende dentitie te behouden. Wij streven er vooral naar om natuurlijke 

elementen te behouden. 

-Wij willen tandheelkundige zorg leveren in het centrum van de stad aan de “Tilburgse” bevolking 

en die patiënten die van buiten de stad het waardevol vinden om onze praktijk te bezoeken. 

-Samen is een kernwoord voor onze praktijk. Zorg kan alleen goede zorg zijn als de patiënt en de 

tandarts samen willen werken aan gebitsbehoud en gebitsverzorging. 
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Visie van de praktijk 

-Onze praktijk vult haar missie in door met gekwalificeerd en gediplomeerd personeel te werken en 

dit evidence-based te doen in een professionele omgeving. 

 

-Een lange termijnbenadering van de tandheelkunde waarin preventie en samenwerking met de 

patiënt centraal staan. 

 

-Een continue focus op de hoogst mogelijke kwaliteit van tandheelkundige zorg, onder andere door 

de inrichting van de praktijk, heldere richtlijnen, protocollen en werkinstructies, collegiale 

samenwerking, gestructureerde bij- en nascholing en training van medewerkers en het bieden van 

transparante informatie over ons team, de bekwaamheid van de individuele professionals, 

kwaliteitszorg, behandelingen en tarieven. 

 

-Wij zijn van mening dat tandheelkundige zorg op diverse niveaus kan worden uitgevoerd, maar 

wel altijd onder de supervisie van een tandarts. Daarom zijn er in onze praktijk preventie-

assistenten, mondhygiënisten, tandartsen in opleiding en volledig gediplomeerden tandartsen 

werkzaam. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zorgvraag passen wij de 

dienstverlenende functionaris en de zorg aan. 

 

-Maak eenvoudige tandheelkundige problematiek niet gecompliceerd door het opstellen en 

uitvoeren van complexe uitgebreide behandelingen. Eenvoudig kan eenvoudig. Complexe 

behandelingen kunnen eenvoudig gemaakt worden door de behandelingen in delen te splitsen en in 

delen uit te voeren. 

 

-De tandarts behoudt altijd de autonomie over het toe te passen behandelingsconcept. De tandarts 

is de spil in het web van dienstverleners binnen deze praktijk. Daarom moet iedere patiënt altijd 

gezien worden door zijn tandarts in onze praktijk. 

-Samenwerking is een kernwoord. Mondhygiënisten moeten daarom direct in het team werkzaam 

zijn, wij kiezen niet voor dienstverlening op afstand (mondhygiënisten in een andere praktijk of 

een ander dienstverband). 

 

-De praktijk moet 5 volle dagen per week geopend zijn, ook 's-morgens vroeg en s'-avond na 18.00 

uur. 

 

-Samenwerking met specialisten is essentieel voor een kwalitatief goede zorgverlening. Daarom is 

het van uitermate groot belang dat er een goede samenwerking is met de maatschap kaakchirurgie, 

de diverse gevestigde orthodontisten in de regio Tilburg en de in Tilburg gevestigde huisartsen en 

medisch specialisten. 

 

-Vrijwel alle tandheelkundige diensten kunnen wij leveren op een voldoende hoog niveau. Echter 

het kan in het belang van de patiënt zijn om verticaal te verwijzen naar een tandheelkundige 

specialist. 

 

 -De administratie is altijd de kern van een bedrijfsvoering. Secure vastlegging van dossierstukken 
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en een zeer accuraat  beheer van het patiëntendossier is een absolute kernwaarde van onze 

praktijkvoering.   

 

-Beeldvorming wordt steeds belangrijker in de praktijk. Wij hebben daarom ons KEW-dossier op 

orde. Wij zijn van mening dat CBCT-technieken op dit moment geen meerwaarde vormen voor 

onze praktijkvoering. 

 

-Digitalisering van dossiers en ook tandtechniek is nu al zeer belangrijk. Met name in de 

tandtechniek zijn op korte termijn grote veranderingen te verwachten door middel van de nu reeds 

beschikbare en op korte termijn beschikbaar komende digitale technieken. Wij zijn in 2014 gestart 

met het digitaliseren van de techniekfase door middel van het scannen van de dentitie en de diverse 

tandtechnische werkstukken. 

 

-Ouderenzorg is een essentieel deel van onze dienstverlening. Dat is ook logisch gezien onze 

geografische positionering in het centrum van de stad. In het centrum van Tilburg zijn diverse 

concentraties van ouderen huisvesting. 
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2. Kwaliteitsdoelstellingen 

Hieronder worden de doelstellingen van de praktijk beschreven op basis van de volgende 

driedeling: 
- Kwaliteit van de uitoefening van het vak 

- Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument 

- Kwaliteit van de praktijkorganisatie 

 
Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak 

- Het paro-protocol is in 2013 reeds opgestart. In samenwerking met parodontoloog 

drs.R.W.R.Steures is het paro-protocol verder uitgewerkt. Het protocol is in april 2014 definitief 

vormgegeven. 

- Het hygiëne protocol is in 2013 afgerond, in 2014 gecontroleerd op haar actualiteit en moet in 

2015 opnieuw gecontroleerd worden op haar actualiteit. 

- Verdere digitalisering van de patiënten dossiers en documentatie. De praktijk voldeed in 2014 op 

enkele kleine details na aan de nieuwe "Herziene Praktijkrichtlijn Patiëntendossier". In 2015 moet 

de nieuwe richtlijn volledig geïmplementeerd zijn en ook gecontroleerd worden op haar actualiteit. 

- Digitalisering van een deel van de tandtechniek. Wij zijn in 2014 gestart met de Triodos Scanner. 

In 2015 moet het digitale afdrukken een deel van de traditionele afdrukken gaan vervangen. Er 

werd in 2014 volledig electronisch gecommuniceerd met het tandtechnische laboratorium. In 2015 

moet er aandacht besteed worden aan het aanleveren van kleurenfoto's (begin foto/eindfoto) bij 

patiëntenzorg. Een van de tandarts-medewerkers, mw.E.A.M.Swart, geeft training en cursus aan 

tandartsen over het gebruik van de TRIOS-scanner.  

- Afronding van het "Visitatie-traject" van de NMT in het jaar 2013. Het "Visitatie-traject" is in 

2014 volledig afgerond. 

- Kleurenfotografie verder ontwikkelen. Meer kleurenfotografie (digitaal) aan het patiënten dossier 

toevoegen, waardoor er een verbetering van de documentatie per patiënt ontstaat. 

Onder supervisie van “Tuerlings Fotografie” wordt er een professionele setting gemaakt voor het 

gestandaardiseerd fotograferen van patiënten intra-oraal en extra-oraal.  

- Voortzetting van de detachering één dag per week van 6e-jaars Studenten Tandheelkunde van de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Studenten kijken ook kritisch naar onze professionele houding en 

kwaliteit. 

-Integratie in de praktijkvoering van de toepassing van PIEN-software waardoor op eenvoudige 

wijze de patiënt kan inzien welke vergoeding hij ontvangt van de zorgverzekeraar vanuit de 

aanvullende tandarts verzekering of vanuit de basisverzekering. 
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Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument 

- Website is in 2014 verder geactualiseerd. Lay-out moet nog verder verbeterd worden. In 2015 

wordt een nieuwe website operationeel. De website is nu in beheer bij “Pharmeon”. 

- Standaard aanbieden kostenopgave vanaf 250,00 Euro. Dit is in ongeveer 70% van de 

behandelingen duurder dan 250,00 Euro in 2014 uitgevoerd. Doelstelling in 2015: 100%. 

- Opstellen van een zorgplan voor iedere patiënt. Deze doelstelling is niet in één of twee jaren te 

realiseren. Hiervoor zijn meerdere jaren noodzakelijk. Er zijn in 2014 veel "zorgplannen" 

opgesteld. In 2015 en latere jaren moet daar verder aan gewerkt worden. 

- Gezondheidsanamnese 1x per jaar actualiseren. Medicatie lijsten bijwerken en diverse medicijnen 

en hun bijwerkingen opzoeken in de beschikbare database geneesmiddelen. Werd in 2014 

periodiek geactualiseerd bij ongeveer 70% van onze patiënten. In 2015 moeten wij naar 100%. 

- E-mailing sneller, indien mogelijk iedere dag, beantwoorden. E-mailing is in 2014 dagelijks 

volledig beantwoord. 

- Praktijk is meer rolstoel toegankelijk gemaakt door een nieuwe deuropener voor de centrale 

toegangsdeur. 

- Indien gewenst kan de betreffende tandarts naar de patiënt op locatie gaan. Dit in het kader van de 

ouderenzorg. 

- Aan de patiënt laten zien (bijv.door presentatie van het kwaliteitsjaarsverslag/presentatie van het 

visitatie verslag/presentatie van deelname en activiteiten in het kader van het KRT-register) waar 

onze praktijk voor staat en verantwoorden waarom er in onze praktijk iets gedaan wordt. 

- Meer samenwerking met andere disciplines binnen de eerste lijn. Mondzorgproblemen zijn sterk 

gerelateerd aan gezondheidsproblemen, zeker bij de oudere patiënt. Onze tandartsen zouden 

regelmatig kunnen overleggen met huisartsen ten aanzien van bepaalde patiënten en de 

zorgverlening aan ouderen. 

- Verdere ontwikkeling van de patiëntveiligheid in de praktijk. 

-Integratie in de praktijkvoering van de toepassing van PIEN-software waardoor op eenvoudige 

wijze de patiënt kan inzien welke vergoeding hij ontvangt van de zorgverzekeraar vanuit de 

aanvullende tandarts-verzekering of vanuit de basisverzekering. 

-Uitleg declaratie traject en keuze hierin. Gebruik maken van INFOMEDICS (factoring met 

clearing van de declaratie bij de zorgverzekeraar) of rechtstreeks declareren bij zorgverzekeraar. 

- De praktijk wordt meer “seniorproof” gemaakt door diverse extra maatregelen. 
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Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie 

-2x per jaar evaluatie gesprek met de diverse medewerkers. 

-Protocollen verder uitrollen en opstellen. Er wordt in 2015 een lijst met protocollen opgesteld die 

vervolgens halfjaarlijks op haar actualiteit wordt nagekeken. 

-Ook huishoudelijke dienst (schoonmaak) laten werken met protocollen. Per 01.01.2014 werkt de 

huishoudelijke dienst volledig geprotocolleerd. 

-Legionella beleid controleren.  

-Waterleidingnet is in 2013/2014 gecontroleerd door Brabant Water. Alle opgedragen 

aanpassingen zijn gerealiseerd en uitgevoerd. Brabant Water heeft bij de controle van de installatie 

na aanpassingen haar goedkeuring aan de installatie verleend. 

-Hygiëne beleid opnieuw laten controleren door een assesment. Mw.L.Pennings Radb.Universiteit 

-Maandelijks overleg tandartsen en andere medewerkers (1 uur per maand voor reserveren). 

-De praktijk moet meer gaan werken aan het beheersen en managen van het cariës-proces. Dit 

vergt een benadering die meer leunt op evidence based werken en het gebruik van richtlijnen.. 

-Aan de hand van de gebruikte richtlijnen kan de tandarts beter laten zien aan zijn patiënten welke 

zorg hij verleent en waarom hij dat doet. 

-Integratie in de praktijkvoering van de toepassing van PIEN-software waardoor op eenvoudige 

wijze de tandarts kan inzien welke vergoeding een patiënt ontvangt van de zorgverzekeraar vanuit 

de aanvullende tandarts-verzekering of vanuit de basisverzekering. PIEN-software inzetten bij 

opstellen van het behandelingsplan/zorgplan en bij het correct declareren van verrichtingen 

(opsplitsen van declaraties in drie declaratie stromen:  

1. rechtstreeks naar zorgverzekeraar  

2.via INFOMEDICS nota sturen naar de patiënt waarbij INFOMEDICS deze nota probeert 

te clearen. 

3. deelbedrag naar zorgverzekeraar. Niet voor vergoeding in aanmerking komend deel van 

de nota wordt via INFOMEDICS rechtstreeks bij de patiënt gedeclareerd. 

-Speerpunt voor 2015: Is de praktijk “seniorproof”. 
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3. Doelgroep en diensten  

3.1 Doelgroep 

Onze praktijk richt zich op de volgende doelgroep(-en): 

Onze praktijk richt zich op de volgende doelgroep(-en): 

-Op de eerste plaats inwoners van de gemeente Tilburg. Onze praktijk heeft overigens een zeer 

groot aantal patiënten die een lange reistijd nodig hebben om bij de praktijk te komen (45 minuten 

en meer). 

-Ouderen 

-Kloosterlingen/Vooral zusters Congreg.Zuster v.Liefde en Congregatie Zwijsen Stichting. 

-Studenten 

-Patiënten die complexe zorg vragen 

-Het gezin/gezin met kinderen. 

-Patiënten met een fysieke handicap. 

 

3.2 Producten en diensten 

Onze praktijk biedt deze doelgroep(-en) de volgende producten en diensten aan: 

-Behandelplanning/Diagnostiek/Zorgplan/Begroting. 

-Gecombineerde behandelingen in samenwerking met de maatschap MKA-chirurgie en diverse 

specialisten Orthodontie. 

-Restauraties/ook esthetische restauraties. 

-Gecompliceerd en eenvoudig kroon- en brug-werk. 

-Chirurgische ingrepen. 

-Prothetische werkzaamheden. 

-Prothetisch werk in combinatie met implantologie. Complexe werkstukken op dit specifieke 

terrein in de dentate en edentate bovenkaak en onderkaak. 

-Samenwerking met tandtechniek/planning gecompliceerde werkstukken. 

-Angstbehandeling. 

-Tandheelkundige zorgverlening kinderen. 

-Samenwerking met tandprotheticus in diverse stadia van de realisatie van het prothetische 

werkstuk. 

-Samenwerking met parodontologie praktijk. Indicatie stelling parodontologische zorgverlening. 

-Parodontale zorgverlening door mondhygiënist en twee preventie-assistenten. Initiële planning 

van de parodontale zorg met als vervolg eventuele initiële therapie. 

-Digitaal afdrukken. 

-OPG-Röntgendiagnostiek. 

-Kleurenfotografie. 
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4.  Het kwaliteitsbeleid  

4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak  

Hieronder geven we een overzicht van ons team. Per functie geven we een beschrijving van de 

taken en door deze discipline ondernomen activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering en/of 

het realiseren van de doelstellingen.  

 
4.1.1. Tandartsen 

Aantal in deze praktijk: 

5 
Taken: 

-Behandelplanning/Diagnostiek/Zorgplan/Begroting. 

-Gecombineerde behandelingen Kaakchirurgie/Orthodontie. 

-Restauraties/ook esthetische restauraties. 

-Gecompliceerd en eenvoudig kroon- en brug-werk. 

-Chirurgische ingrepen. 

-Prothetische werkzaamheden. 

-Prothetisch werk in combinatie met implantologie. Complexe werkstukken op dit specifieke 

terrein in de dentate en edentate bovenkaak en onderkaak. 

-Samenwerking met tandtechniek/planning gecompliceerde werkstukken. 

-Angstbehandeling. 

-Tandheelkundige zorgverlening kinderen. 

-Samenwerking met tandprotheticus in diverse stadia van de realisatie van het prothetische 

werkstuk. 

-Digitaal afdrukken. 

-OPG-Röntgendiagnostiek. 

-Kleurenfotografie. 

-Beheer van het patiënten dossier, volgens de nieuwe richtlijnen "Patiënten-Dossier". 

-Beheersen of managen van het cariës proces. 

-Controle op benadering die leunt op evidencebased werken en het gebruik van richtlijnen. 

-Aan de hand van richtlijnen laten zien welke zorg dat de tandarts verleend of welke zorg er 

verleend moet worden door een hulpkracht en waarom dat deze zorg verleend wordt. 

-Werken aan patiëntveiligheid in de tandarts praktijk. 
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Deskundigheidsbevordering: 

1,Cursussen/sprekers uitgenodigd in ons eigen auditorium. 

2.Lidmaatschap van I-Qual groepen (tandarts RCM.v.Gorp/tandarts mw.GWJ.Reinders-Cornet). 

3.Organisatie Paot-cursussen (Studiereis Thk.Genootschap GEBIT München 2014). 

4.Lidmaatschap Medisch Tuchtcollege Eindhoven (tandarts RCM.van Gorp plv.Lid tuchtcollege 

Eindhoven en overige colleges in Nederland). 

5.Deelname Visitatie-project NMT. Praktijk gevisiteerd door KNMT-Visiteurs. Visitatie 

voldoende afgerond in 2013. 

6.Vakliteratuur beschikbaar, vrijwel alle nieuwe uitgaven aangeschaft+abonnementen 

Thk.tijdschriften (oa.NTvT) 

7.Deelname Radboud Universiteit Alumni programma (tandarts RCM.van Gorp/tandarts 

mw.EAM.Swart). 

8.Deelname cursussen regio Midden-Brabant KNMT 

9.Onderlinge visitatie. 

10.Geven van onderwijs aan laatste-jaars studenten van de Radboud Universiteit. Pilot-programma 

gefaciliteerd voor Radboud Universiteit voor detachering van studenten in een algemene praktijk. 

11.Bespreken en doornemen van diverse nieuwe protocollen. 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle tandarts(-specialisten) die in 2014 in onze 

praktijk werkzaam waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten. 

  
4.1.2. Mondhygiënisten  

Aantal in deze praktijk: 

1 
Taken: 

-Uitvoeren van het paro-protocol. 

-Patiënten screening op paro-problematiek. DPSI-score opnemen. Opname parodontium status. 

-Uitvoeren parodontale screening, o.a.bacteriële screening via ADD-Diagnostics/Malden. 

-Tandartsen ondersteunen bij besluitvorming en behandelplanning/prognose bepaling. 

-Initiële behandelingen uitvoeren. 

-Preventieve behandelingen uitvoeren. Onder andere sealants aanbrengen/EC-40 lakken. 

-Instructie en preventie programma verzorgen. 

-Uitvoeren specifieke diagnostiek: kweken paro- en cariës-bacteriën, fenotype patiënt bepalen. 

-Recall en initiële therapie, evaluatie initiële therapie. 

-Onderhouden en verzorgen in samenwerking met de 5 tandartsen en parodontoloog 

drs.R.W.R.Steures van het paro-protocol. 

-Registratie van de verrichtingen in het patiënten dossier volgens de nieuwe actuele richtlijnen. 

 
Deskundigheidsbevordering: 

-Intercollegiaal overleg met parodontologen B.M.Deblauwe en R.W.R.Steures. 

-Begeleiden van onze 2 preventie-assistenten. 

-Cursus pakket gevolg bij- en nascholing van Bohn-Stafleu. Diverse online trainingen uitgevoerd. 

-Bespreking diverse protocollen. 

 

 In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle mondhygiënisten die in 2014 in onze praktijk 

werkzaam waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten. 
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4.1.3 Assistenten 

Aantal in deze praktijk: 

7 
Taken: 

-Balie werkzaamheden. 

-Voorraad beheer. 

-Stoel assistentie. 

-Archief beheer. 

-Hygiëne-protocol 

-Onderwijs/training stagiaires 

-Preventie/instructie programma. 

-Tandsteen verwijderen/polijsten. 

-Preventieve behandelingen. 

-Opstellen en evt.verzenden van begrotingen/prijsopgaven. 

-Begeleiden student tandheelkunde detachering Radboud Universiteit. 

-Begeleiden 3 stagiaires ROC-Tilburg/den Bosch, opleiding tandarts-assistente. 

 -Stageverslagen controleren en helpen bij het opstellen van het verslag. 

 -Beoordeling van de stagiaires. 

 -Indeling werkzaamheden van de stagiaires. 

 -Instructie geven, uitleg geven, onderwijs functie tandartsassistente. 

-Kleurenfotografie. 

-Indien gediplomeerd en uitsluitend in opdracht van en bij aanwezigheid van tandarts: 

 -Opname solo röntgenopnames/Geen beoordeling en diagnostiek omtrent de foto. 

 -OPG-opname/Geen beoordeling en diagnostiek omtrent de foto. 

 
Deskundigheidsbevordering: 

-Bespreken diverse protocollen. 

-Training en begeleiding parodontoloog R.W.R.Steures, met name preventie-assistente 

mw.vd.Hout-Spieringhs. 

 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle assistenten die in 2014 in onze praktijk 

werkzaam waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten. 
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4.1.5. Overige medewerkers 

Aantal in deze praktijk: 

4 
Taken: 

1.Balie-werkzaamheden. O.a.communicatie via telefoon, Sms-berichten en E-mailing. 

2.Planning/Controle schoonmaakwerkzaamheden. 

3.Administratie. 

4.Documentatie en onderhouden patiënten-dossiers. 

5.Schoonmaak en reiniging van de gehele praktijk. 
Deskundigheidsbevordering: 

-Overleg huishoudelijke dienst/werkoverleg; In het kader van de toepassing van de WIP-

richtlijnen. 

-Financiële planning balie-assistente. Uitleg en training werken met Exquise-programmatuur. 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle overige medewerkers die in 2014 in onze 

praktijk werkzaam waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten. 
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4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument Hieronder geven we een globale beschrijving 

van het zorgproces. 

Bereikbaarheid 

-De praktijk is gelegen aan de “City-Ring” rond het centrum van Tilburg. 

-Hoofdstation NS binnen 5 minuten loopafstand. 

-Bus-station binnen 2 minuten loopafstand. 

-Praktijk is gelegen binnen twee minuten lopen van het kantongerecht, de stadsschouwburg en het 

gemeentehuis. 

-Parkeergarage (Louis Bouwmeesterplein) binnen twee minuten lopen, betaald parkeren. 

-Betaald parkeren direct tegenover de praktijk (altijd diverse plaatsen beschikbaar/vanaf 

01.01.2014 maximaal één uur parkeren). 

-Betaald parkeren "Lange Schijfstraat", direct om de hoek. Geen maximering qua tijd en een lager 

tarief dan op de "Schouwburgring tegenover de praktijk". 

-Voor laden en lossen, kan men voor de deur van de praktijk parkeren. 

-Minder valide patiënten kunnen direct voor de voordeur worden afgezet. 

-Problematiek: de city-ring is een 50km uur zone, er wordt echter extreem hard gereden. 

-In de wachtkamer is een WIFI-netwerk beschikbaar voor onze patiënten met een afscherming een 

wachtwoord. 
Fysieke toegankelijkheid 

-Minder valide patiënten kunnen direct voor de voordeur worden afgezet. 

-Een voordeurbel op kniehoogte geplaatst zodat de rolstoelpatiënt zelfstandig kan aanbellen. 

-De gehele praktijk is rolstoeltoegankelijk zonder enige beperking en of hindernissen. 

-December 2014 is een electronische deuropener geïnstalleerd met een bediening (knik-toets) naast 

de voordeur aan de binnenzijde en buitenzijde. Electronische detectie ivm.automatisch dicht gaan 

van de deur en de beveiliging hiervan. Door middel van deze techniek kan een rolstoel gebonden 

patiënt geheel onafhankelijk en zonder enige beperking de praktijk betreden en verlaten. 

-Fysieke toegankelijkheid voor ouderen: 

 -Ouderen kunnen de praktijk makkelijk inkomen en kunnen zich binnen goed verplaatsen. 

-De toegankelijkheid van het praktijkgebouw is volledig afgestemd op kwetsbare ouderen 

met een rolstoel, rollator of scootmobiel. 

-Er is een bredere automatische toegangsdeur. 

-Bel is te bedienen vanuit een rolstoel. De intercominstallatie is niet te bedienen vanuit de 

rolstoel. Hiervoor wordt medio 2016 een aanpassing gemaakt. 

-De baliehoogte is aangepast aan rolstoelgebruikers. 

-Er is plaats in de wachtkamer voor een rolstoel of scootmobiel. 

-Er zijn stoelen van verschillende hoogtes en zitbreedte met een leuning. 

-De vloerbedekking is (niet te) glad en zonder losliggende matten. 

-Alle doorgangen hebben voldoende hoogte en breedte, er zijn redelijke korte 

loopafstanden. 

-Er zijn contrasterende kleuren aangebracht op de vloeren, deuren en wanden. 

-De praktijk is voorzien van duidelijk herkenbare en goed leesbare pictogrammen. 

-Er is geen geluid in de wachtkamer, geen muziek.  

-Het is helaas fysiek niet mogelijk om een invalidentoilet te creëren. 
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Informatie op internet 

Onze praktijk heeft een website: www.tandartsvangorp.nl 

Informatie via de website over: 

-Openingstijden. 

-Communicatie mogelijkheden. Adreswijzing opgeven. Aanmelden nieuwe patiënten. Afmelden 

patiënten. 

-Informatie folders van het Ivoren Kruis. 

-Tarieven. 

-Betalingsvoorwaarden en wijze van declareren. 

-Vergoedingen door zorgverzekeraars aan patiënten met de diverse aanvullende 

tandartsverzekeringen. 

-Preventieve maatregelen. 

-Noodhulp, wat te doen in/bij een noodgeval. 

-Bereikbaarheid o.a. in het weekeinde en avonduren. 

-Opgave dienstregeling kring Tilburg                   

-Opgave van de medewerkers met functie omschrijving. 

-Opgave specifieke aandachtsgebieden per medewerker. 
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Omgaan met nieuwe patiënten 

-Wij bevestigen de aanmelding van de nieuwe patiënt door middel van e-mail berichtgeving 

heen/retour en vragen in deze mailing naar gezondheid, huisarts, verzekering, medicatie etc.etc. 

-Via het BSN-nummer worden adres en verzekering gecontroleerd. Tevens registratie van de 

eventuele aanvullende tandarts-verzekering. 

-Wij maken een kostenopgave met een gedocumenteerd behandelingsplan. 

-De kostenopgave en begroting wordt aangeboden/gelezen aan/door PIEN, patiënt heeft hierdoor 

inzage in zijn vergoeding gespecificeerd naar verrichting en geredigeerd door het type aanvullende 

tandartsverzekering/basisverzekering. 

-Wij nemen altijd een anamnese op bij de eerste afspraak en controleren en specificeren de 

eventuele medicatielijst. 

-Wij sturen een mailing met de volgende inhoud: 

Geachte heer/mevrouw ..........., 

U heeft zich recentelijk in onze praktijk aangemeld als nieuwe patiënt. 

Allereerst willen we u bedanken voor het vertrouwen in onze praktijk en haar medewerkers. Wij 

zullen ons inspannen om uw gebit zo goed mogelijk te verzorgen. 

In de tweede plaats willen we een eerste afspraak voor een periodieke controle van uw gebit met u 

maken. 

 

Er staat voor u een eerste afspraak gepland op ----dag --.--.---- om --:-- uur. 

U heeft dan een afspraak bij tandarts hr/mw.------. Deze tandarts zal in de toekomst uw gebit in 

onze praktijk verzorgen en is dus in principe uw vaste tandarts. Doorgaans worden, als extra 

attentie, uw afspraken  bevestigd door middel van een SMS-bericht (een herinnering ongeveer een 

dag van tevoren). 

Mocht de bovenstaande datum en tijd u niet schikken, dan kunt u ons dit via een retour e-

mailbericht of telefonisch laten weten. Als u dan aangeeft wanneer u wel beschikbaar bent, maken 

wij een andere afspraak voor u. 

Onze praktijk is telefonisch bereikbaar op tel. 013-5425242 van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur 

tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur. 

Wilt u ons in ieder geval per retourbericht bevestigen of de bovengenoemde afspraak door kan 

gaan. 

Kunt u uw vorige tandarts vragen om uw gegevens, röntgenfoto’s en patiëntendossier naar ons 

door te sturen? 

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig: 

- Wie is uw huisarts? 

- Bent u onder behandeling bij een arts/specialist? 

- Gebruikt u specifieke medicijnen? 

- Zijn er andere zaken aangaande uw gezondheid waarvan u mag verwachten dat deze van invloed 

kunnen zijn bij een   tandheelkundige behandeling? 

- Uw e-mail adres, privé en eventueel zakelijk 
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- Meerdere 06-nummers, waarop we u bereiken kunnen. 

Tot slot willen wij u nog attenderen op onze website:  www.tandartsenvangorp.nl. Op onze website 

staan de tarieven vermeld, die wij vanaf 01.01.2013 hanteren. Bij een 1e consult worden door ons,  

 

indien er geen recente foto’s beschikbaar zijn, vaak röntgenfoto’s gemaakt (Code X10 en eventueel 

X21). Voor een 1e consult declareren wij code C11. 

Mochten er nog vragen/onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met onze 

praktijk. 

Met vriendelijke groet, 

Assistente Tandartsenpraktijk van Gorp. 
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Informatie over behandelingen 

  Wij doen dit vooral door het opstellen van het zogeheten “ZORGPLAN”. Dit plan is de basis 

voor de komende jaren patiëntenzorg.  

 -Wij geven een mondelinge toelichten en geven ook gedrukte brochures mee. Alle brochures 

kunnen ook gedownload worden via onze website.   

-Wij geven instructie aan de hand van diverse modellen, o.a.”TMJ-model” van J.Hesse. 

-Wij maken een kostenopgave met een gedocumenteerd behandelingsplan. 

-Wij kunnen patiënten informatie geven aan de hand van de “Sobotta anatomie atlas” in elke 

behandelingskamer. 

-Er zijn behandelkamers waarop de patiënt via een monitor boven zijn behandelingsstoel de 

röntgenfoto's kan bekijken. 

-Wij maken een schriftelijke prijsopgave vanaf 250 Euro. 

-Wij maken altijd een behandelingsplan vanaf 250 Euro of indien de patiënt(e) dit wenst als het een 

bedrag lager dan 250 Euro betreft. Wij hebben een standaard sjabloon voor het opstellen van een 

begroting. 

-Wij proberen na de eerste zitting een zorgplan op te stellen voor iedere nieuwe patiënt. 

-Wij verwijzen patiënte naar www.google.nl en verwijzen dan naar de pagina "afbeeldingen". 

Bijvoorbeeld bij een frame-prothese kan een afbeelding zeer illustratief zijn en er zijn vele 

duidelijke relevante afbeeldingen beschikbaar via www.google.nl. 

-Een zorgplan met een begroting kan bewerkt worden door de software van PIEN, waardoor de 

patiënte voor aanvang van de behandeling een goed overzicht heeft over de te verwachten kosten 

en declaraties. 

-Risico's van behandelingen worden vooral besproken bij wortelkanaalbehandelingen 

(Hypochloriet doorpersen/Prognose van het element/Succes ratio van de behandeling), chirurgische 

ingrepen (kans op beschadiging van de nervus), uitgebreidere restauratieve ingrepen (kans op 

endodontische behandeling na het plaatsen v.e.kroon) en het vervaardigen van een prothetische 

voorziening (esthetiek van de prothese/pasvorm en retentie/noodzaak van rebasingen). 

-In de praktijk wordt actief beleid gevoerd om de verwachtingen van de patiënt te temperen. Soms 

zijn de verwachtingen van de patiënt te hoog ten opzichte van de mogelijkheden die wij als 

tandartsen hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fram b.v. Tandartsenpraktijk R.C.M. van Gorp b.v. 

  drs. R.C.M. van Gorp, directie 
Schouwburgring 186 

5038 TM Tilburg 
 

Tel.praktijk : 013-5425242 
E-mailing: tandartsvangorp@tandartsenvangorp.nl 

Website: www.tandartsvangorp.nl 
 

23 juni 2015  Pagina 20 van 47 

 

 

Behandelkeuzen 

 -Het opgestelde zorgplan is cruciaal in het betrekken van de patiënt bij het maken van keuzes. 

-Wij verwijzen voor een “second-opinion” of overleg graag naar orthodontisten Reinders en 

mw.R.Rischen of kaakchirurgen J.Hes, J.P.O.Scheerlinck (kaakchirurg/oncoloog), mw.S.A.H. 

Stolk-Liefferink, L.M.H.Smets, dr.E.Nout en A.van Veen (kaakchirurg/oncoloog). 

-Een zorgplan/behandelingsplan bestaat vrijwel altijd uit meerdere alternatieven. Dat kan 

bijvoorbeeld een goedkoper alternatief zijn of een alternatief dat eenvoudiger en sneller is uit te 

voeren. 

-Het opgestelde “ZORGPLAN” wordt uitgebreid besproken. Het opgestelde “ZORGPLAN” wordt 

eerst in concept opgesteld, na akkoord van de patiënt wordt het een “ACTUEEL ZORGPLAN”. 

-Wij hebben het software-pakket "PIEN" aangeschaft. De software van “PIEN” geeft aan wat de 

patiënt(e) vergoedt krijgt vanuit zijn/haar verzekering, zowel voor de “basis-verzekering” als voor 

de aanvullende ”tandarts-verzekering”. 

-Wij proberen samen met de patiënt naar de kosten te kijken en naar de mogelijkheden en wensen 

die de patiënt heeft. Het meest kostbare plan en de meest kostbare behandelingen hoeven niet altijd 

tot een voor de patiënt goed resultaat te lijden. 

 
Klachten 

-Wij hebben onderlinge afspraken hoe er met klachten wordt omgegaan. Meestal onderneemt de 

praktijkvoerder in deze het initiatief. 

-Onze klachtenregeling is vermeld op onze website. 

-Onze klachtenregeling wordt vermeld op ons nota papier.                                                                       

-Onze klachtenregeling is onderdeel van de KNMT-klachtenregeling. 

 

 Praktijkvoerder is lid van het "Medisch Tuchtcollege" en heeft jarenlang klachten 

bemiddeld voor de KNMT vanuit de "KNMT-Bemiddelingsraad". Vanuit deze hoedanigheid is hij 

goed bekend met het klachtrecht, wetgeving in het kader van de “Wet BIG” en de “Wet WGBO”. 

In eerste instantie proberen wij door bemiddeling de klacht op te lossen. Mocht dit intern binnen 

onze praktijk niet lukken dan verwijzen wij bij voorkeur door naar de “KNMT-klachten” 

bemiddeling. 

 

 Wij hebben een laagdrempelige klachtenprocedure en zetten ons actief in om alle klachten 

in goed overleg en naar tevredenheid op te lossen. Wij vragen aan al onze medewerkersom zich 

open te stellen en klachten van patiënten serieus te nemen. Uitgangspunt is altijd dat de patiënt de 

klacht eerst bespreekt met de betreffende behandelaar. Patiënten kunnen hun klacht ook schriftelijk 

indienden via de website of via een centraal e-mail adres info@tandartsenvangorp.nl. Wij willen 

binnen 2 dagen antwoord geven en wij komen desgewenst in actie voor een second opinion, 

bemiddeling of ondersteuning van de patiënt bij het indienen van een klacht. 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@tandartsenvangorp.nl


Fram b.v. Tandartsenpraktijk R.C.M. van Gorp b.v. 

  drs. R.C.M. van Gorp, directie 
Schouwburgring 186 

5038 TM Tilburg 
 

Tel.praktijk : 013-5425242 
E-mailing: tandartsvangorp@tandartsenvangorp.nl 

Website: www.tandartsvangorp.nl 
 

23 juni 2015  Pagina 21 van 47 

 

 

Aantal klachten en welke verbeteractiviteiten 

-Één patiënte heeft een klacht ingediend over napijn na één enkelvoudige tandextractie in 

combinatie met haar klacht over een geplaatste harde splint. Deze klacht is voor een second 

opinion gezien door een jonge collega. Deze collega had zelf op dezelfde wijze de behandeling 

uitgevoerd. Toch heeft patiënte besloten om een klacht in te dienen via de klachtregeling van de 

KNMT. De klacht is ondertussen bemiddeld door de KNMT klachtenregeling.  

Verbeter activiteit: één splint kan soms in een zachte uitvoering vervaardigd worden waarbij de 

splint niet in de bovenkaak maar in de onderkaak wordt geplaatst. 

-Er is een klacht ingediend bij het Regionale Medische Tuchtcollege door een collega naar 

aanleiding van één brief die is geschreven door de praktijkvoerder. Deze brief is meer dan 6 jaar 

geleden geschreven naar aanleiding van het doorpersen van Hypochloride bij het uitvoeren van een 

kanaalbehandeling door een mondhygiëniste in de praktijk van klager tijdens noodhulp in 

Amsterdam. De klager was de werkgever van deze mondhygiënist.  

Verbeter activiteit: schrijf als praktijk geen brieven naar collegae namens patiënten. Laat patiënten 

zelf in deze actie ondernemen en wordt geen partij in een conflict waarbij de praktijk zelf geen 

vaktechnische handelingen heeft verricht. 

 
Wachtlijst en wachttijd 

Er is geen wachtlijst voor nieuwe patiënten. Na aanmelding kan een "nieuwe patiënt" meestal 

binnen één week worden gezien. 

Er is geen wachtlijst voor specifieke behandelingen. De termijn voor aanvang van een meer 

uitgebreide behandeling is 3 tot 4 weken. 

Spoedeisen behandelingen kunnen, mits voor 15.00 uur gemeld (telefonisch of per e-mailing) 

dezelfde dag nog worden gestart. Dit geldt ook voor de vrijdag. 
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Patiëntveiligheid 

-Wij werken volgens de WIP-richtlijnen. 

-Er is een brandmelding systeem met rechtstreekse doormelding naar de alarm centrale van de 

brandweer. 

-Er is een vluchtplan in de praktijk aanwezig inclusief verlichting en route verlichting. 

-De RI&E evaluatie is op orde. 

-Waterkwaliteit; de installatie voor de watervoorziening is in 2013 gekeurd door “BrabantWater”. 

Diverse aanpassingen (keerkleppen etc.etc.) zijn doorgevoerd waarna “BrabantWater” de praktijk 

legionella veilig verklaarde en verklaarde dat de watervoorziening veilig is en deze veiligheid goed 

is geborgd. 

-De aanbevelingen van de visitatie-commissie KNMT 2013 zijn opgevolgd. Diverse aanpassingen 

zijn gerealiseerd en adviezen zijn opgevolgd. 

-Actuele huisartsen lijst. Actuele anamnese lijsten en opstellen actuele medicatielijsten. Bij de 

medicatielijsten worden de betreffende begeleidende teksten opgeslagen bij de patiënt vanuit het 

reportorium. 

-Reanimatiekoffer aanwezig inclusief tensie-meter. De medicatie van de reanimatie koffer wordt 3 

maandelijks nagezien en aangevuld door de Mediq apotheek. 

-AED-apparatuur aanwezig. Cursus AED moet in 2015 herhaald worden. 

-Reanimatie cursus gevolgd door alle medewerkers m.u.v. de huishoudelijke dienst. Ook deze 

cursus moet in 2015 herhaald worden. 

-Gediplomeerd BHV aanwezig. Cursus moet in 2015 herhaald worden door een of meerdere 

tandartsen. 
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4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving 

Hieronder geven we een globale beschrijving van het bedrijfsvoeringproces. 
 

Sterke punten 

-Hoge kwaliteit. 

-Hoog service niveau. Goede bereikbaarheid. Veel uren praktijk openstelling. 

-Geen vakantie sluiting met uitzondering van drie dagen in de kerstvakantie. 

-Redelijk prijsniveau. 

-De praktijk is voorkeursleverancier voor de grotere zorgverzekeraars in deze regio. Er zijn 

contracten met VGZ-Zorgverzekeringen en de CZ-Groep. Voor de zorgverzekeraars VGZ, CZ en 

Achmea zijn wij voorkeursleverancier. 

-Jonge, net afgestudeerde tandartsen worden in het tandartsen team opgenomen zodat er altijd 

nieuwe frisse kennis aanwezig is. Jonge tandartsen geven nieuw elan aan kennis en kunde van de 

praktijk. 

-De praktijk leidt permanent 3 stagiaires op van de ROC-tandartsassistenten Tilburg en den Bosch. 

Daarnaast is er permanent één dag per week een student van de Radboud Universiteit aanwezig. 

Betreffende student studeert binnen 3 maanden af. Door permanent jonge professionals te 

begeleiden blijft de praktijk met zijn diverse methodieken actueel. Een gedateerde bedrijfsvoering 

zou niet kunnen binnen de kaders van het plaatsen van stagiaires. Stagiaires dagen ons uit om met 

nieuwe ontwikkelingen mee te gaan. 

-Praktijkvoerder is lid van het Medisch Tuchtcollege. Praktijkvoerder is benoemd voor meerdere 

colleges in Nederland door de kroon. 

-Diverse bestuursactiviteiten KNMT in het verleden.                                                                       

-Praktijkvoerder is vele jaren verantwoordelijk geweest voor de organisatie van het post-

academisch onderwijs in de regio Midden-Brabant van de KNMT.   

-De praktijk is bovengemiddeld geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Wij zijn een voorbeeld praktijk 

voor automatiseerder Lannet-IT. 

-De administratie van de praktijk (boekhouding/facturering) is zeer sterk ontwikkeld. Wij zijn een 

voorbeeld praktijk voor BDO-Accountants. 

 
Aandachtspunten 

-Groot team van medewerkers waardoor er in de diverse communicatie trajecten fouten kunnen 

worden gemaakt. 

-Alle medewerkers moeten zich aan de protocollen houden. 

-Digitalisering van de tandtechniek. 
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Personeelsbeleid 

-Diplomering. Wij werken niet met ongediplomeerde assistenten. 

-Bij- en nascholing is voor iedereen een vereiste. 

-Hepatitis Vaccinatie is verplicht, opgenomen in arbeidsovereenkomst. 

-Geen kenmerken van geloof zichtbaar tijdens werkzaamheden. 

-Selectie nieuw personeel vanuit stage-plaatsen eigen praktijk. 

-Er zijn afspraken gemaakt over de kosten van bij- en nascholing indien de arbeidsovereenkomst 

door een medewerker wordt opgezegd. De kosten van bij- en nascholing worden naar ratio van het 

aantal effectieve dienstjaren verrekend. Er is een actief bij- en nascholingsbeleid opgezet. 

-Wij proberen te werken met arbeidsovereenkomsten voor "onbepaalde tijd". Er wordt zo min 

mogelijk gebruik gemaakt van zogeheten “nul-uren” contracten. Beleid is dat wij streven naar 

langdurige overeenkomsten met medewerkers. 

-Kleding wordt door de praktijk verstrekt en voorgeschreven. Schoeisel voor assistenten, 

preventie-assistenten en mondhygiënisten moet wit van kleur zijn. 

-In 2015 wordt de nieuwe "werkkosten-regeling"geïmplementeerd. Alle arbeidscontracten worden 

in de maanden januari-februari 2015 geactualiseerd en in sommige gevallen geheel opnieuw 

opgesteld (tandarts-medewerkers). 

-Er zijn in 2014 weinig functionerings-gesprekken gevoerd. Dit is een aandachtspunt voor 2015. 

-De arbeidsvoorwaarden van de praktijk zijn voor alle medewerkers, met uitzondering van de 

tandartsen, conform de KNMT-arbeidsvoorwaarden. De praktijk streeft naar gelijke voorwaarden 

voor alle medewerkers passend bij het niveau van hun werkzaamheden. Het verzuimpercentage 

binnen de praktijk is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde en er is nauwelijks verloop in 

het personeelsbestand. 
Personeelsveiligheid 

-Protocollisering diverse werkzaamheden. Protocollen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. 

-Badges röntgen. TNO-dosimetrie. Dosimetrie wordt gedocumenteerd en meer dan 15 jaar 

bewaart. 

-Speciale omkleedruimtes met douches. 

-Oogdouches op diverse plaatsen in de praktijk beschikbaar. 

-Consumptie van eten en drank strikt gescheiden van praktijkvoering. Aparte kantine ruimte. In 

kantine mag men niet verblijven met praktijkkleding (jas/broek). 

-Kleding, wordt gereinigd in eigen beheer. Alle kleding wordt verstrekt vanuit de praktijk (met 

uitzondering van schoeisel). 

-Onderwijs, training.                                                                                                                                    

-Brandblusmiddelen op diverse locaties beschikbaar.                                                                                

-Vluchtroutes beschreven inclusief detectie zones brandalarm. Gevel-ontsluiting praktijk 

dmv.speciale sleutel-cassette. 

-Training en bij- en nascholing reanimatie. Reanimatie koffer aanwezig. 

-Omkleedruimtes goed afgeschermd. Opbergruimtes afsluitbaar en goed afgeschermd. Aparte 

douche en toiletten aanwezig voor personeel, afgeschermd voor patiënten. 

-Agressie van patiënten wordt niet getolereerd, zero-tolerance. Patiënt wordt direct uitgeschreven 

en ontvangt daarvan een schriftelijke brief met toelichting en motivatie. 

-Wij hanteren de landelijke richtlijn preventie iatrogene Hepatitis B (RIVM 2007). 
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Informatiebeveiliging 

-Pinpassen, inlogcode's computers. 

-Permanent toezicht balie. Camera beveiliging gevoelige plaatsen informatie toegankelijkheid. 

-Dagelijkse backing-up. 

-Opslag backing-up tapes buiten het gebouw. 

-Server met meerdere harde schijven waardoor data nooit verloren kunnen gaan. Spiegeling van de 

data bestanden.                                                                     -

Externe controle backing-up systemen door IT-bedrijf Lannet-IT.   

-UZI-passen die in gebruik zijn, zijn afgeschermd voor patiënten en alleen bruikbaar met een 

inlogcode. 

-Patiënten privacy is duidelijk omschreven in onze protocollen. Tevens is er een paragraaf in elke 

arbeidsovereenkomst opgenomen die patiënten privacy omschrijft en de praktijkregels 

daaromtrent. 

-De patiënten dossiers moeten aan het einde van de werkdag door iedere verantwoordelijke 

(tandartsen, mondhygiënist, preventie-assistenten) worden gecontroleerd op hun compleetheid. De 

praktijkvoerder kijkt elke dag alle dossiers ook nog een keer na op volledigheid. 

 
Infectiepreventie 

-Via bij- en nascholing. Cursus “WIP-richtlijnen”. Mevrouw L.Pennings, hygiënist van de 

Radboud Universiteit Nijmegen  heeft de praktijk begeleidt. Met mevrouw Pennings is er samen 

een hygiëne-protocol opgesteld. 

-De “WIP-richtlijnen”zijn ter sprake gekomen tijdens de NMT-visitatie in 2013. Actiepunten zijn 

ter harte genomen en diverse aanpassingen en maatregelen zijn voor 1 januari 2014 gerealiseerd. 

-Er zijn in 2014 twee nieuwe MELAG vacuüm autoclaven geplaatst met registratie en een systeem 

om de gesteriliseerde instrumenten te labelen. De autoclaven worden dagelijks getest op hun 

functie en worden jaarlijks onderhouden door de technische dienst van Dental Union met als basis 

een onderhoudscontract. Er wordt in beide autoclaven dagelijks een helix-test uitgevoerd. Deze test 

wordt bewaard en opgeslagen in een mapje. 

-Er zijn in 2014 twee nieuwe MIELE-thermodesinfectoren met droogfunctie geplaatst. Beide 

desinfectoren worden jaarlijks gecontroleerd op hun functie en er wordt een meetrapportage 

uitgevoerd. Een onderhoudscontract is afgesloten. 
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Radiologie 

-Wij hebben een actueel “KEW-dossier”. 

-Alle tandartsen hebben een actueel röntgen diploma. 

-Naast alle medewerkers dragen ook alle tandartsen een röntgenbadge. 

-De praktijk heeft een overeenkomst met de "VGT", een abonnement VGT-Stralingsbescherming-2 

Via dit abonnement wordt een “RI&E” röntgenstraling uitgevoerd. De algemene praktijk “RI&E” 

moet iedere werkgever maken en deze hoeft alleen getoetst te worden vanaf 25 medewerkers of 

meer. 

De “RI&E” röntgenstraling moet altijd getoetst worden. De toetsing van de “RI&E” 

röntgenstraling dient uitgevoerd te worden door een geregistreerd coördinerend 

stralingsdeskundige niveau 3 of 2. Deze toetsing wordt door de stralingsdeskundige op afstand 

uitgevoerd. 

-Er zijn bekwaamheidsverklaringen voor niet- tandartsen voor het maken van röntgen foto’s in het 

“KEW” dossier opgenomen. Alle niet-tandartsen die röntgen -apparatuur bedienen hebben in 2013 

een door de NMT georganiseerde cursus gevolgd waardoor zij aan de “KEW-richtlijnen” voldoen 

met betrekking tot de bekwaamheid voor het maken van röntgenfoto's. 

-De OPG-apparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd en daarna gedocumenteerd door een 

medewerker van “HenrySchein”. “HenrySchein” borgt de deskundigheid van de betreffende 

medewerker. 

-De overige aanwezige röntgen-apparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd en daarna 

gedocumenteerd door een medewerker van “DentalUnion”. “DentalUnion” borgt de deskundigheid 

van de betreffende medewerker. 

 
Dossiervorming 

-Wij volgen de richtlijnen patiënten dossier van de KNMT. 

-Tevens zijn wij de oude patiënten dossiers (papier) aan het scannen zodat binnen nu en twee jaar 

alle data vanaf 1941 via de computer voor iedereen die werkt in de praktijk beschikbaar zijn. 

Uiteraard scannen wij alleen de papieren dossiers van actuele patiënten vanaf 1941. 

-In 2015 worden de nieuwe richtlijnen "Patiëntendossier" van de KNMT geïmplementeerd. In 2014 

voldeed onze dossiervorming al bijna volledig aan de nieuwe richtlijn. Het vastleggen dat er door 

de patiënt toestemming is verleend een behandeling te delegeren aan een andere hulpverlener in de 

praktijk moet in 2015 nadrukkelijker worden uitgevoerd. 
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Afspraken collega’s en ketenpartners 

“Vrijgevestigde” mondhygiënisten/externe mondhygiënisten: 

1.Wij willen van elke behandeling een verslag ontvangen. 

2.Wij geven geen toestemming voor het geven van anesthesie of het maken van röntgenfoto's aan 

vrij gevestigde mondhygiënisten. 

3.Wij willen inzage in de diverse pocket- en parodontium statussen die extern worden opgemaakt. 

4.De tandarts blijft de regisseur van de zorg, ook al wordt deze voor een deel extern gegeven. 

 

Orthodontisten: 

1.Wij willen alle digitale röntgenfoto's en kleurenfoto's ontvangen uit het dossier van de 

orthodontist. 

2.Wij willen altijd het “behandelingsplan bij aanvang” voor de start van de behandeling ontvangen. 

Wordt het plan tussentijds aangepast dan willen wij daar een verslag van ontvangen. 

3.Wij willen altijd het "verslag van afbehandeling" ontvangen en daarin afspraken zien over 

controle van de retentieapparatuur en eventuele spalken.                    

4.Bij verwijzing van orthodontist naar andere partijen willen wij hiervan verslag. Verwijzing kan 

uitsluitend na onze goedkeuring plaatsvinden.                                     

5.Diagnostische materiaal, zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s en dia’s, moeten na opvragen 

beschikbaar zijn voor de tandartsenpraktijk. Dit geldt uiteraard ook voor het complete patiënten 

dossier. 

 

Kaakchirurgen: 

1.Schriftelijk verslag van de uitgevoerde behandeling/diagnostiek, medische anamnese, risico 

analyse, huisarts, medicatie adviezen, adviezen na behandeling, eventuele revisies. Opgave van de 

behandelaar en eventuele supervisor van de behandelaar (in opleiding/arts-assistent/chef de 

clinique). 

2.Bij complicaties mondeling overleg ten alle tijde.                 

3.Diagnostische materiaal, zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s en dia’s, moeten na opvragen 

beschikbaar zijn voor de tandartsenpraktijk. Dit geldt uiteraard ook voor het complete patiënten 

dossier. 
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Afspraken leveranciers 

1.Onderhoudscontracten brandalarm, inbraakalarm. 

2.4x per jaar op locatie onderhoud IT-systemen. Éénmaal per maand remote-beheer van het 

praktijk netwerk door Lannet-IT. De praktijk probeert met Lannet-IT in 2015 afspraken te maken 

over RealTimeMonitoring van het praktijk-netwerk. In 2015 wordt er iedere maandag remote-

beheer uitgevoerd op het IT-systeem door Lannet-IT. 

3.24-uurs service telefonie en bereikbaarheid telefonie. Altijd backing-up mogelijk dmv.mobiele 

telefonie. 

4.2x per jaar onderhoudscontract alle Sirona dentale apparatuur inclusief Sirona röntgen en Sirona-

OPG apparatuur. 

5.1x per jaar onderhoud van de dentale microscoop fa.Zeiss. 

6.1x per jaar onderhoud Miele thermodesinfectoren. 

7.2x per jaar controle vacuum autoclaven dmv.test (Bowie en Dick-test). 

8.2x per jaar onderhoud vacuum autoclaven Dental Union.          9.2x 

per jaar onderhoud gehele Sirona-installatie in de behandelkamers 1 tot en met 4.   

  

Positieve punten aan een visitatietraject: 

Positieve punten aan een visitatietraject: 

Aanbevelingen/verbeterpunten: 

1. Verbeteringen behandelkamer sterilisatieruimte: 

o In de sterilisatieruimte  moeten kranen komen die ”hands free” te bedienen zijn. 

Gerealiseerd   in 2013. 

o Indien hol instrumentarium gesteriliseerd wordt in de autoclaaf moet dagelijks een helixtest 

uitgevoerd worden. De uitslagen moeten in een schriftje bewaard worden. Gerealiseerd in 2013. 

2. Röntgen: 

o  Er dienen bekwaamheidsverklaringen voor niet- tandartsen voor het maken van röntgen 

foto’s in het KEW dossier opgenomen te worden. Gerealiseerd in 2013.   

3. Kwaliteitsbeleid en protocollen: 

o In de wachtkamer moet informatie over de klachtenregeling van KNMT aanwezig zijn. De 

klachten moeten ook in een dossier worden vastgelegd. Gerealiseerd in 2013. 

o Kwaliteitsjaarverslag moet gemaakt worden. Het verslag van 2014 moet voor 1 juni 2015 

opgestuurd worden naar de inspectie. Verslag wordt afgerond einde februari 2015. 

o Patiënttevredenheid onderzoek moet plaatsvinden. Niet gerealiseerd in 2013. Er vind in 

2015 overleg met een organisatie die real-time de patiënten de mogelijkheid geeft om een evaluatie 

van de praktijk uit te voeren. 

Adviezen 

o Dossiers zo compleet mogelijk invullen (denk aan indicatie foto’s en DPSI ) 

o Werkoverleggen uitvoeren en notuleren. Het is handig om elk werkoverleg een actielijst te 

maken en bij het volgende werkoverleg te controleren of alles is uitgevoerd. 

De visitatie heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2013. De praktijk is door mw.mr.drs.A. van Zon 

en mw.drs.D. Slooter bezocht. De visiteurs verklaren dat R.C.M. van Gorp, E.C.G. Lemmens, 

G.W.J. Reinders, E.A.M. Swart en L.V.E. Wilbrink met goed gevolg de visitatie hebben 

doorlopen.Het visitatie-verslag is als extra bijlage bijgevoegd. 
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5. Borgen, evalueren en verbeteren  

5.1 Borgen 

Om de kwaliteit in onze praktijk te borgen, leggen we afspraken als volgt vast: -Schriftelijk in 

handboek protocollen. Deze informatie is voor elke praktijk medewerker toegankelijk en op een 

eenvoudige wijze in te zien. 

-Via pagina's in computer systeem. Deze pagina’s zijn voor elke praktijk medewerker toegankelijk. 

-Via systematiek Exquise. 

-Via vastleggen jaarlijks addendum arbeidsovereenkomsten. 

-Via professioneel statuut toegevoegd  aan arbeidsovereenkomsten. 

-Via jaarlijkse evaluatie gesprekken die schriftelijk worden vastgelegd. 

-Via lijsten in voorraadkasten, reinigingslijsten per dag in alle toiletten en douches. 

-Via de agenda in Exquise waarin wordt vermeld wanneer er zaken geactualiseerd moeten worden. 

-Via toetsing door middel van onderstaande protocollen en richtlijnen: 

 - Circulaire taakherschikking (IGZ, 2008). 

 -Gedragsregels voor tandarts (KNMT, 2000). 

 -Gedragscode voor mondhygiënisten, professionele standaard. 

 -Richtlijn Infecite Preventie in de tandheelkundige praktijk (WIP, 2007). 

 -Paroprotocol (NVvP, 2012). 

 -Praktijkwijzer Verwijzing en Taakdelegatie (KNMT,2005). 

 -Richtlijnen horizontale en verticale verwijzing (KNMT, 2002). 

 -Richtlijn Periodiek Mondonderzoek (UMC St.Radboud, 2007). 

 -Landelijke richtlijn preventie iatrogene Hepatitsi B (RIVM, 2007). 

 -Besluit Stralenbescherming (BS). 

 -Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (KNMT 2007/2013). 

 -European guidelines on radiation protection in dental radiology (Europese commissie, 

 2004). 

 -Praktijkrichtlijn Patiëntendossier (KNMT, 2006/2013). 

 -Richtlijn Mondzorg voor jeugdigen (KNMT, NVVK, CBO, 2012). 

 -Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld tandheelkunde (KNMT, 2012). 

 -Algemene richtlijn tandheelkundige implantaten (NVOI, 2012). 

 -Consensus report; Quality guidelines for endodontic treatment European Society of 

 Endodontology (International Endodontic Journal, 2006). 

 -Praktijkwijzer WGBO in de praktijk (KNMT, 2006). 

 -Richtlijn samenwerking tandtechnicus (KNMT, 2004). 

 -Richtlijn opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren (KNMT, 2012). 
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 De praktijk werkt met 4 protocol-systemen. Deze systemen zijn benaderbaar via elke 

computer in de praktijk. 

 Deel 1; Gevaarlijke stoffen.  

 Per gebruikt tandheelkundig product wordt beschreven hoe  gehandeld moet worden 

 bij een calamiteit (bijvoorbeeld als een product in het oog  komt/oogdouches zijn 

 aanwezig). 

 Deel 2; Sterilisatie omloop en veiligheid. 

 -Er zijn protocollen voor het openen en sluiten van de praktijk. 

 -Voor persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen, handhygiëne en het dragen van 

 handschoenen. 

 -Voor het schoonmaken en steriliseren van de instrumenten. 

 -Voor melding van infecties van medewerkers, vaccinatie hepatities B (immunisatie), 

 voorkomen, werkwijze en melding accidenteel bloedcontact. 

 -Voor tandheelkundige behandeling van geïdentificeerde risico patiënten. 

 -Voor desinfectie van afdrukken en werkstukken. 

 -Voor digitale röntgen opnamen. 

 -Voor stralingshygiëne. 

 -Voor digitale kleuren opnamen. 

 -Voor reiniging, desinfectie en sterilisatie, het toetsen van de autoclaven op een correcte 

 werking. 

 -Hygiëne protocollen voor de behandelkamers, sterilisatieruimten en techniekruimten 

 (laatste niet aanwezig in deze praktijk). 

 -Hygiëne protocol voor de balie en de kantine. 

 Deel 3; De balie 

 Dit zijn de personeelsprotocollen en de protocollen voor de dagelijkse praktische zaken 

 zoals openen en sluiten, het telefoon- en ontvangstprotocol, de planning en patiënten 

 dossiers. 

 Deel 4; Tandheelkundige behandelingen 

 Dit zijn de protocollen voor periodieke controles, intakes en probleemgerichte consulten, 

 het vaststellen van de conditie van het tandvlees (DPSI-score), anesthesie, preventieve 

 mondzorg en tandheelkundige behandelingen zoals vullingen, kronen en bruggen, 

 wortelkanaalbehandelingen en implantaten en structuren op implantaten. 

 

 In 2015 moet er een checklist worden ontwikkeld die de basis vormt van het 

kwaliteitssysteem. Hiermee kan wekelijks gecontroleerd worden of de protocollen juist worden 

uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Kwaliteit van de uitoefening van het vak 

Om de kwaliteit van de uitoefening van vak te borgen, worden binnen onze praktijk de geldende 

richtlijnen en bepalingen gevolgd. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen:  Alle 

tandartsen zijn BIG-geregistreerd, Alle tandartsen zijn ingeschreven in het KRT, Alle tandartsen 

nemen deel aan visitatie, Alle tandartsen nemen deel aan intercollegiaal overleg, Alle tandartsen 

nemen deel aan de kring, Alle tandartsen en mondhygiënisten zijn ingeschreven bij een 

klachtenregeling, Richtlijn Radiologie, Richtlijn Tandletsel, Richtlijn Opvang tandheelkundige 

spoedgevallen buiten praktijkuren, Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten, 

Richtlijn Mondzorg voor jeugdigen, Richtlijn Antistolling, Endoprotocol, Paroprotocol, 

Fluorideadvies. 

 

Om de kwaliteit van de uitoefening van vak te borgen, worden binnen onze praktijk de geldende 

richtlijnen en bepalingen gevolgd. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen:                

- Alle tandartsen zijn “BIG”-geregistreerd.                                                                                                 

-Alle tandartsen zijn ingeschreven in het “KRT-register”, kwaliteitsregister tandartsen.                           

-Alle tandartsen nemen deel aan visitatie, visitatie trajecten van de “KNMT”.                                                  

-Alle tandartsen nemen deel aan intercollegiaal overleg.                                                                          

-Alle tandartsen nemen deel aan de kring “Midden-Brabant” van de “KNMT”.                                         

-Alle tandartsen en mondhygiënisten zijn ingeschreven bij een klachtenregeling.                                                     

-Richtlijnen “Radiologie”, “Tandletsel”,”Medicatieoverdracht”,”Opvang tandheelkundige 

spoedgevallen buiten praktijkuren”, “Overdracht van medicatiegegevens in de keten”, “Mondzorg 

voor jeugdigen”. Richtlijn “Antistolling”, richtlijn “Chronische aangezichtspijn.”                                                                           

- “Endoprotocol”,”Paroprotocol”, “Fluorideadvies”. 

-WIP-richtlijn. 

-Richtlijn kindermishandeling/huiselijk geweld. 

-In arbeidsovereenkomsten omschreven privacy handhaving. Het is geen van de medewerkers 

toegestaan mededelingen doen over de praktijk en patiënten van de praktijk buiten de praktijk. 
 

Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument 

Om de kwaliteit van de relatie van met de patiënt te borgen volgen we de geldende richtlijnen en 

bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Normen patiënten/ 

consumentenorganisatie en/of uitkomsten patiëntenenquete, LESA Actueel medicatieoverzicht in 

de eerste lijn, Praktijkwijzer WGBO, Praktijkwijzer Second opinion, Gedragsregels tandarts(-

specialist), Deelname Peilstation, Patiënteninformatie, Eigen praktijkwebsite, Richtlijn 

patiëntendossier, Meldcode tandheelkunde betreffende Kindermishandeling en huiselijk geweld 

Om de kwaliteit van de relatie met de patiënt te borgen volgen we de geldende richtlijnen en 

bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen:                

-Normen patiënten/ consumentenorganisatie en/of uitkomsten patiëntenenquete,                                  

-“LESA”, actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn.                                                                                

-Praktijkwijzer “WGBO”.Praktijkwijzer Second opinion,Gedragsregels tandarts(-

specialist),Deelname Peilstation,Patiënteninformatie,Eigen praktijkwebsite,Richtlijn 

patiëntendossier,Meldcode tandheelkunde betreffende Kindermishandeling en huiselijk geweld. 
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Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving 

Om de kwaliteit van de organisatie te borgen volgen we de geldende richtlijnen en bepalingen. 

Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Richtlijn Infectiepreventie, Richtlijn 

Horizontale verwijzing, Richtlijn Samenwerking tandtechnicus, Richtlijn Verwijzing 

tandprotheticus, Afspraken samenwerking mondhygiënist, Richtlijn Taakdelegatie, Praktijkwijzer 

Werkdruk, LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn, Prikaccidentenregeling, Actuele 

Risico Inventarisatie & Evaluatie, LESA Antistolling 

Om de kwaliteit van de organisatie te borgen volgen we de geldende richtlijnen en bepalingen. 

Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Richtlijn Infectiepreventie,Richtlijn 

Horizontale verwijzing,Richtlijn Samenwerking tandtechnicus,Richtlijn Verwijzing 

tandprotheticus,Afspraken samenwerking mondhygiënist,Richtlijn Taakdelegatie,Praktijkwijzer 

Werkdruk,LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste 

lijn,Medewerkerstevredenheidsonderzoek,Prikaccidentenregeling,Actuele Risico Inventarisatie & 

Evaluatie,LESA Antistolling, ACTA-protocol antistollingsbeleid. 
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5.2 Evalueren en verbeteren  

Evalueren van ons beleid is belangrijk, wij doen dit door Evalueren signalen 

patiënten/consumenten, Evalueren van klachten, Evalueren van complicaties, Evalueren van 

incidenten, Deelnemen aan IQual bijeenkomsten, Intercollegiaal overleg,  

Dit heeft geresulteerd in de volgende evaluatie: 

 
Evaluatie van de kwaliteit van de uitoefening van het vak 

1.Evalueren signalen patiënten/consumenten. 

2.Evalueren van complicaties. 

3.Deelnemen aan IQual bijeenkomsten. 

4.Intercollegiaal overleg 

5.Evaluatie van de kwaliteit van digitale röntgen-systemen. Kodak-systeem versus 

Digora/fosforplaatjes. 

6.Evalutie digitale scans techniekwerk (digitale afdruk technieken) versus afdrukken met 

afdrukmateriaal. 

7.Deelnemen aan IQual bijeenkomsten.                                                  

8.Lid maatschappen van KNMT-Iqual. (2 tandartsen zijn lid van een Iqual-groep).               

9.Intercollegiaal overleg. 

 -Er is erg veel tijd geïnvesteerd in de kwaliteit van de digitale OPG-opnames.  

-Beheer van digitale informatie is verder geëvalueerd: Aanschaf speciale database (Visiquick-

software) voor opslag en transport digitale media o.a. naar andere praktijken. 

Systeem kan door iedereen intern worden benadert. De gestelde doelen zijn bereikt. 

-Er is veel gebeurd op het gebied van de WIP-richtlijnen. Veel specifieke apparaten aangeschaft. 

De sterilisatie ruimten zijn opnieuw ingericht/georganiseerd. Er zijn twee nieuwe 

thermodesinfectoren aangeschaft. 

-Vrijwel alle handelingen verlopen nu volgens een protocol.                                                                           

-Website is verder ontwikkeld en geactualiseerd. 

-Digitale mondscanner is aangeschaft. Deze scanner kan de komende jaren het met 

afdrukmaterialen afdrukken vervangen. De resultaten van de aanwezige mondscanner vielen tegen. 

Er is overleg  met TRIOS-Scanning over het aanschaffen van een betere en vooral snellere scanner. 

-Overleg met Ttl.Scholten over vaccinatie van haar medewerkers. 
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Evaluatie van de kwaliteit van relatie met de relatie patiënt/consument 

-Er is een permanente balie-bezetting opgezet waardoor meer optimale bereikbaarheid (telefonisch) 

van de praktijk. 

Doel is gerealiseerd. 

-E-mail verkeer wordt dagelijks geheel afgehandeld. Ook in het weekeinde. 

Doel is gerealiseerd. 

-Tarieven zijn goed toegankelijk gemaakt voor de patiënten dmw.website. 

Doel is gerealiseerd. 

-Kosten worden altijd duidelijk vooraf opgeven dmv.kostenbegroting. 

Doel is gerealiseerd. 

-Facturering duidelijker door gebruik van factoring maatschappij. 

Er is in 2014 nauwelijks "ruis" geweest in het declaratie traject. Dit verloopt erg goed. Er zijn 

vrijwel geen klachten ontvangen over de facturering. Nog over de wijze van factureren. Voor 

sommige patiënten hebben wij de facturering geïndividualiseerd, dat wil zeggen de praktijk stuurt 

deze patiënten zelf een nota. Daar volgt vaak een snelle betaling op. 

Doel is gerealiseerd. 

-Opstellen van een zorgplan voor iedere patiënt. Dit kan goed gedaan worden vanuit de software 

van exquise. Hier is in 2014 steeds meer aandacht aan besteedt, zeker door de jongere tandartsen. 

Doel is nog niet gerealiseerd. Het kost zeker enkele kalenderjaren om voor elke patiënt een 

zorgplan op te stellen. 

-Wij zijn in 2013 gestart met de software van "PIEN". “PIEN” is een programma dat vanuit 

Exquise aan patiënten en tandarts duidelijk kan maken voor welke vergoeding patiënten in 

aanmerking komen vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering. Dit programma werd 

in 2014 zeer intensief gebruikt. Bovendien is er een aanvullende cursus aangekocht voor uitleg van 

het gebruik van het programma. 

Doel is gerealiseerd. 

 
Evaluatie van de kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving   

-Instroom jonge nieuwe tandartsen. Tevens onderwijs aan bijna afgestudeerde tandartsen. 

Doelen zijn gerealiseerd. Er is één jonge net afgestudeerde tandarts ingestroomd. 

-Werkbesprekingen, eenmaal per  maand. (Momenteel werkbespreking eenmaal per 2 maanden). 

Doelen zijn niet gerealiseerd, de werkbespreking wordt erg vaak overgeslagen. 

-Stage-werkplek voor tandarts-assistenten. Onze praktijk is door “Calibris” erkent als stage-plaats. 

Doelen zijn gerealiseerd. 

-Instroom jonge mondhygiënisten. 

Er zijn geen nieuwe mondhygiënisten ingestroomd, maar daar was ook geen directe noodzaak toe. 

Doelen zijn zeker gesteld. 
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6. Plannen voor het komende jaar  

Voor het komende jaar zijn de volgende doelstellingen geformuleerd. 

  
Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak 

-Volgen van voldoende bij- en nascholing. 

-Verdere training van de mondhygiëniste en preventie-assistenten door parodontoloog 

RWR.Steures. 

-Verdere realisering van de zorgplannen bij ons patiënten-bestand. 

-Opstellen van een begroting in combinatie met het maken van een afspraak voor uitgebreide 

behandelingen (meer dan 150,00 Euro). Het zorgplan en de bijbehorende begroting moet door de 

tandarts worden opgesteld en door de balie administratief worden verwerkt. 

-Voorlichting geven aan patiënten door middel van "PIEN-Kostenbegroting" van de eigen 

bijbetaling die patiënten moeten doen na de door ons gedeclareerde verrichtingen. 

-Extra behandelingskamer. Eventueel ontwikkeling 2e verdieping van een 

preventie/mondhygiënisten centrum. 

-Evaluatie digitalisering afdruk technieken. Avadent protheses digitaal/TRIOS-Scanner. 

 
Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument 

-Groot beeldscherm in de wachtkamer waarop diverse mededelingen worden gedaan: de tarieven, 

wie is wie (betreffende de diverse medewerkers), betalingsvoorwaarden, praktijksluiting. 

-Bespreken van het opgesteld zorgplan. 

-Bespreken van kosten opgaven. 
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Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie 

1.Hygiëne protocol verder controleren. 

2.Keuken kantine personeel tweede verdieping van het gebouw verder inrichten en inrichting 

afronden. 

3.Vakliteratuur voor iedereen eenvoudig toegankelijk maken. 

4.Tandarts-medewerkers stimuleren om voldoende bij- en nascholing te volgen. 

5.Dossieronderzoek: dossiers voldoen ten dele aan de KNMT richtlijn patiëntendossier, De 

dossiervorming moet worden aangepast aan de richtlijnen KNMT-Patiëntendossier. 

Het patiënten dossier wordt in grote lijnen opgebouwd volgens de praktijkrichtlijnen                     

Patiëntendossier KNMT. Het maken van een behandelplan/ begroting en deze vastleggen in de 

patiëntenkaart verdient meer aandacht. Ook de indicatie waarom X-foto’s gemaakt worden moet 

bij iedere foto genoteerd worden (vanaf 01.01.2015 geëffectueerd in Exquise programmatuur).Ook 

bij restauratief ingrijpen worden er vanaf 01.01.2015 in Exquise indicatie vragen gesteld, vragen 

over het type anesthesie en de hoeveelheid, het type bonding bij composiet en compomeer 

restauraties etc.etc. Deze software aanpassing wordt vanaf 01.01.2015 door iedere tandarts ingezet 

voor de registratie bij een restauratieve ingreep. 

Er wordt gewerkt met Exquise en dit programma biedt sinds kort ook het eenvoudig weergeven 

van het zorgplan. Er wordt nu aan gewerkt om dit  bij iedere patiënt in te vullen. Tandarts Van 

Gorp voert alle correspondentie met verwijzers ook in het dossier in. De medische anamnese wordt 

niet voorzien van een handtekening 

6.Patiënten enquete moet opnieuw worden uitgevoerd. 

7.Er zijn (actuele) richtlijnen/protocollen beschikbaar, maar het werken volgens richtlijnen wordt 

niet systematisch geëvalueerd. Deze evaluatie moet worden opgestart en verankert worden binnen 

de organisatie. 

8.Tandarts v.Gorp heeft de BHV-cursus doorlopen. Tandarts Lemmens moet in 2015 de BHV-

cursus doorlopen, in 2016 tandarts Reinders-Cornet, in 2017 tandarts Swart en in 2018 tandarts van 

Klij. 

9.In de wachtkamer moet informatie over de klachtenregeling van NMT aanwezig zijn. De 

klachten moeten ook in een dossier worden vastgelegd. 

10.Patiënttevredenheid onderzoek moet plaatsvinden. 

11.Implementatie in de praktijkvoering van de nieuwe software van Exquise. 

12.Implementatie van software tbv.de diagnostiek van gnathologische en functionele klachten bij 

patiënten, het DIR-systeem. 

13. Implementatie VGT Veiligheidsinformatiebladen via Portal Veiligheidsinformatiebladen VGT. 
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Bijlage: Beschrijving per functionaris 

Tandarts(-specialist) 1 

Naam: 

Gorp, drs.R.C.M.van 

 

Opleiding: 

Radboud Universiteit Nijmegen, 1983 

 

BIG-registratie: 

1902116002 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

-Registratie KRT-register. Target norm tm 2017 180 punten. Deze target-normering werd gehaald 

in april 2014. 

-Jaarvergadering Medisch Tuchtcollege Eindhoven, 14.04.2014. 

-Cursus Medische Tuchtcollege's DomusMedica 10.11.2014 

-9x NTvT kennistoets uitgevoerd en behaald met voldoende resultaat. 

-Alumni Update Radboud Universiteit Nijmegen April 2014 

-Cursus Restauratieve Uitdagingen bij Endodontisch behandelde elementen 29.01.2014 

-Iqual Thema bijeenkomst "Beeldvormende Technieken" 08.04.2014. 

-Cursus Vrijdag de 13de 13.06.2014. 

-Cursus Nederl.Ver.v.Tandartsen "Prepareren en Cementeren" 08.09.2014. 

-Voordracht München Thk.Genootschap GEBIT 2014 17.09.2014. 

-Cursus Endodontie, indicatie en herbehandeling 25.09.2014. 

-Cursus Into d'Mentia, training Dementie Stichting de Wever 14.11.2014 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

-Beroepen voorlichtingsavond gegeven OMO-Middelbare Scholen 

-Lid Iqual Groep KNMT. 

-Lid AlphaClub 1 Midden-Brabant. 

-Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

-Intercollegiaal overleg parodontologen mw.B.M.Deblauwe en R.W.R.Steures; Overleg over 

organisatie van de praktijk en overleg over specifieke patiënten ivm.opstellen van het zorgplan. 

-Intercollegiaal overleg tandartsengroepspraktijk "de Besterd". Overleg over organisatie van de 

praktijk en aansturen van de tandarts-medewerkers. 

-Intercollegiaal overleg weekenddienst en verslaglegging weekenddienst. 

 

Ingeschreven KRT:Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: 

KNMT-klachtenregeling 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja 
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Tandarts(-specialist) 2 

Naam: 

Lemmens, drs.E.C.G. 

 

Opleiding: 

Radboud Universiteit Nijmegen, 1990 

 

BIG-registratie: 

29027921002 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

-Cursus (2 dagen) Endodontie: Moderne preparatie en vultechnieken in de endodontie met gebruik 

van de microscoop. 

-Cursus Endodontie 25.09.2014: Indicatie en (her)behandeling in de endodontie. 

-Kennistoetsen NTvT: 10X 

 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

-Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

-Intercollegiaal overleg parodontologen mw.B.M.Deblauwe en R.W.R.Steures; Overleg over 

organisatie van de praktijk en overleg over specifieke patiënten ivm.opstellen van het zorgplan. 

-Intercollegiaal overleg tandartsengroepspraktijk "de Besterd". Overleg over organisatie van de 

praktijk en aansturen van de tandarts-medewerkers. 

-Intercollegiaal overleg weekenddienst en verslaglegging weekenddienst. 

 

Ingeschreven KRT: 

Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: 

KNMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja 
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Tandarts(-specialist) 3 

Naam: 

Reinders-Cornet, mw.drs.G.W.J. 

 

Opleiding: 

Universiteit van Amsterdam ACTA, 1996 

 

BIG-registratie: 

19046821002 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

-Cursus Endodontie 25.09.2014: Indicatie en (her)behandeling in de endodontie. 

-Quality Practice Themadag Thk. 21.06.2014: 

-Quality Practice Themadag Thk. 22.11.2014: Endodontologie, belangrijke aspecten uit de 

spoedgevallendienst. 

-NTvT Kennistoetsen 

 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

-Deelname Iqual-groep. 6x Kalenderjaar 2014.  

Data: 10.02.2014/11.03.2014/10.09.2014/13.10.2014/10.11.2014/11.12.2014. 

-Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

-Intercollegiaal overleg parodontologen mw.B.M.Deblauwe en R.W.R.Steures; Overleg over 

organisatie van de praktijk en overleg over specifieke patiënten ivm.opstellen van het zorgplan. 

-Intercollegiaal overleg tandartsengroepspraktijk "de Besterd". Overleg over organisatie van de 

praktijk en aansturen van de tandarts-medewerkers. 

-Intercollegiaal overleg weekenddienst en verslaglegging weekenddienst. 

 

Ingeschreven KRT: 

Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: 

KNMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja 
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Tandarts(-specialist) 4 

Naam: 

Swart, Mw.E.A.M./MSc 

 

Opleiding: 

Radboud Universiteit Nijmegen, 2013 

 

BIG-registratie: 

29917157202 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

-NTvT Kennistoetsen. 

-Cursus 5 dagen Madonna di Campiglio/Italië 2014. 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

-Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

-Intercollegiaal overleg tandartsenpraktijk Groesbeek/Nijmegen. 

-Overleg over TRIOS-Scanner met hr.F.Delfos/Cursus TRIOS-Scanner. 

-Intercollegiaal overleg parodontologen mw.B.M.Deblauwe en R.W.R.Steures; Overleg over 

organisatie van de praktijk en overleg over specifieke patiënten ivm.opstellen van het zorgplan. 

-Intercollegiaal overleg tandartsengroepspraktijk "de Besterd". Overleg over organisatie van de 

praktijk en aansturen van de tandarts-medewerkers. 

-Intercollegiaal overleg weekenddienst en verslaglegging weekenddienst. 

 

Ingeschreven KRT: 

Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: 

KNMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja 
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Tandarts(-specialist) 5 

Naam: 

Klij, Mw.L.van/MSc 

 

Opleiding: 

Radboud Universiteit Nijmegen, 2014 

 

BIG-registratie: 

29918532502 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

-5x NTVT Kennistoets. 

-Symposium Tandheelkundige Faculteitsvereniging Nijmegen. 

-Cursus Endodontie 25.09.2014: Indicatie en (her)behandeling in de endodontie. 

-Tandarts van Klij heeft in juli 2014 de opleiding Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen afgerond. 

 

 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

-Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

-Intercollegiaal overleg parodontologen mw.B.M.Deblauwe en R.W.R.Steures; Overleg over 

organisatie van de praktijk en overleg over specifieke patiënten ivm.opstellen van het zorgplan. 

-Intercollegiaal overleg tandartsengroepspraktijk "de Besterd". Overleg over organisatie van de 

praktijk en aansturen van de tandarts-medewerkers. 

-Intercollegiaal overleg weekenddienst en verslaglegging weekenddienst. 

 

Ingeschreven KRT: 

Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: 

KNMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja 
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 Mondhygiënist 1 

Naam: 

Bierings-Swaans, Mw.M.C.G. 

 

Opleiding: 

Mondhygiënisten HAN Hogeschool Arnhem-Nijmegen 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

-07.01.2014; Erkende Scholing KRM Huiselijk Geweld (ID-nummer:158902). 

-14.01.2014; Erkende Scholing KRM Voeding en Mondgezondheid (ID-nummer:149970). 

-17.01.2014; Erkende Scholing KRM Mondafwijkingen I (ID-nummer:147551). 

-20.01.2014; Erkende Scholing KRM Mondafwijkingen II (ID-nummer:147552). 

-24.03.2014; Erkende Scholing KRM Bijwerkingen van Geneesmiddelen (ID-nummer 172608). 

-05.04.2014; Erkende Scholing KRM Voorjaarscongres-De Mondhygiënist van Nu is niet van 

Gisteren (ID-nummer;173561). 

-31.10.2014; Erkende Scholing KRM Bloedstelping en Bloedstolling (ID-nummer 189473). 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

-Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

-Intercollegiaal overleg parodontologen mw.B.M.Deblauwe en R.W.R.Steures;  

-Overleg over organisatie van de praktijk en overleg over specifieke patiënten ivm.opstellen van 

het zorgplan. 

 

 

Ingeschreven KRM: 

Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: 

Ja 

 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja  
 

                                                                                                                                                                                                                                    

Assistent 1 

Naam: 

Hout-Spieringhs, Mw.M.J.P.van 

 

Opleiding: 

-ROC-Opleiding tandartsassistent. Opleiding tot preventie-assistent dr.Crielaers. Vervolg 

opl.prev.ass.Parod.RWR.Steures. 

 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja 
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Assistent 2 

Naam: 

Linden-Heijmans, Mw. E.M.T.van der 

 

Opleiding: 

-ROC-Opleiding tandartsassistent. Opleiding tot preventie-assistent dr.Crielaers. Vervolg 

opl.prev.ass.Parod.RWR.Steures. 

 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja 
 

Assistent 3 

Naam: 

Mathijssen-van Bergen, Mw.M.D.A. 

 

Opleiding: 

Gediplomeerd assistente ROC-Opleiding 

 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja 
 

Assistent 4 

Naam: 

Wiel, Mw.W.H.E.van de 

 

Opleiding: 

Gediplomeerd assistente ROC-Opleiding 

 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja 
 

Assistent 5 

Naam: 

Kool, Mw.W.C.H.den 

 

Opleiding: 

Gediplomeerd assistente ROC-Opleiding. BBL-leerweg gevolgd. 

 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja 
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Assistent 6 

Naam: 

Huijsmans-Luijten, Mw.M.K.H.A.M. 

 

Opleiding: 

Gediplomeerd assistente ROC-Opleiding 

 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja 
 

Assistent 7 

Naam: 

Shafiei, Mw.H. 

 

Opleiding: 

Gediplomeerd assistente ROC-Opleiding 

 

Vaccinatie hepatitis B: 

Ja 
  

Overige medewerker 1 

Naam: 

Gorp-Koeman, Mw.I.R.van 

 

Functie: 

-Diëtist. Balie en financiële en organisatorische werkzaamheden. 
 

Overige medewerker 2 

Naam: 

Bogaard-Kniknie, Mw.Y.M.T.H.van den 

 

Functie: 

Interieur-Verzorging. 
 

Overige medewerker 3 

Naam: 

Verduijn, Mw.W.A. 

 

Functie: 

Interieur-Verzorging. 
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Overige medewerker 4 

Naam: 

Vrinten, Mw.S.A. 

 

Functie: 

Interieur-Verzorging. 
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Bijlage 1: 

 

Geachte heer R.C.M. van Gorp, 

In juli 2013 heeft u deelgenomen aan een webonderzoek dat GfK in opdracht van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uitgevoerd. Allereerst, hartelijk dank voor uw medewerking! 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in 

samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het doel van dit onderzoek was om 

op landelijk niveau inzicht te krijgen in het mentale gezondheidsbeleid van bedrijven. 

Als dank voor uw medewerking sturen we u hierbij de uitkomsten van het onderzoek. Klikt u op de volgende link voor de 

resultaten:  

Als u vragen heeft over dit rapport, dan kunt u een e-mail sturen naar karin.proper@rivm.nl. Tijdens kantooruren kunt u 

ook telefonisch contact opnemen met Dr. K. Proper (projectleider) via het telefoonnummer 030 2743340. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. Annemiek van Bolhuis 

Directeur Volksgezondheid & Zorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karin.proper@rivm.nl?subject=801201-Onderzoeksresultaten_Mentale_gezondheid
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Bijlage 2: Reactie adviserend tandarts MENZIS nav.aanbieden kwaliteitsjaarverslag 2013. 

 

 

Geachte heer van Gorp, 
 
Hoewel bijzonder laat, waarvoor mijn excuses, bevestig ik de ontvangst van uw jaarverslag. 
 
Wij hebben het jaarverslag met interesse gelezen. Zowel de investering in protocollen en zorgverlening als 
de investering in klanttevredenheid en klantbinding spreekt ons aan. 
 
De adviserend tandarts, mevr. Geerdink, geeft als verbeterpunt mee dat het voor het oudere deel van de 
Tilburgse samenleving zinvol is om overleg met de huisartsen in uw werkgebied aan te gaan om derhalve 
een beeld te krijgen van de mondzorg voor ouderen. Mondzorg voor ouderen staat de laatste maanden op 
de publieke agenda en hiermee kunt u, en daarmee de ouderen, uw voordeel mee doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jochem Treffers 
 
 
 
Jochem Treffers | Zorginkoper Mondzorg & Hulpmiddelen | Zorginkoop Eerste Lijn |  
Menzis | Lawickse Allee 130 | 6709 DZ Wageningen | Postbus 640 | 7500 AP Enschede 

M 06 1365 8466 | treffers.j@menzis.nl | www.menzis.nl 
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